الحالة الثالثة ( أ )
نموذج رقم (3أ – )6
طلب المقترض الموافقة على تعديل خطاب االعتماد المستندي
التاريخ
اتفاقية قرض رقم
تعهد مع التحفظ رقم
طلب السحب رقم
خطاب اعتماد مستندي رقم
رقم اعتماد البند المصدر
الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي
ص.ب 21923 .الصفاة  13080الكويت
الدائرة المالية
شعبة خدمة القروض
تحية طيبه وبعد ،،،
(يذذذ ر اسذذذذم

لقد تم االتفاق بيننا وبين المورد
المذذورد) علذذت تعذذديا خطذذاب االعتمذذاد المسذذتندي المرذذار ليذذه معذذو مذذا ذذو مبذذين لذ
المرلقة ،وقد قمنا باالتصال بالبنك المصدر إلجراء

ذذور التعذذديا

ا التعذديا وظرذرا لذت مع تعذديا خطذاب االعتمذاد

من قبا البنك المراسا يتطلب موالقة الصندوق ل لك ظرجو التكرم بتثبيت موالقتكم علت التعديا المقتذر
(ي ر اسم البنك المراسا)

لت البنك

المقترض
عنه  :توقيع المفوض بالتوقيع
(اسمه ووظيفته)

ترلق مع

ا النموذج

موحرة :

ا الطلب يجوز تقديمه لت الصندوق باللغة اإلظجليزية طبقا للنموذج المرلق
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ور مو ظسخة من تعديا خطاب االعتماد المستندي لتقديمها لت الصندوق

Case III -A
Form (3A-6)
Borrower’s Application for Approval of
an Amendment of a Letter of Credit
Date
Issuing Bank’s Letter of Credit No.
Correspondent Bank’s Reference
Application No.
Project Name
AFESD Loan No.
AFESD QAR Serial No.
To : Arab Fund for Economic and Social Development
P.O.Box 21923 Safat 13080 Kuwait.
Finance Department
Disbursement Division.
Dear Sirs,
It has been agreed with the supplier
(indicate name of supplier) to amend the above mentioned Letter of Credit, as
indicated in the attached copy of amendment, and the correspondent bank has
been requested to effect said amendment. As such amendment is subject to
your approval in accordance with the terms of your relevant Qualified
Agreement to Reimburse, therefore you are kindly requested to confirm directly
(Name

to

and address of the correspondent bank) your approval of such proposed
amendment.
(The Borrower)

By (Authorized Signature)

(Name and Designation)
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